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DECIZIA nr. 26/172
din 18 octombrie 2018
Cu privire la modificarea și completarea Deciziei CCA nr. 21/141 din 01 august 2018
La 01.08.2018, prin Decizia CCA nr. 21/141, la cererea „RADIO HIT” SRL, a fost reperfectată
licența de emisie pentru postul de radio „HIT FM”, prin modificarea parametrilor tehnici pentru frecvența
101,7 MHz – Chișinău.
Este de menționat că înălțimea efectivă a antenei stipulată în decizie nu corespunde cu parametrii
tehnici coordonați de Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova. Eroarea a fost
generată de informația incorectă furnizată de Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio
și Securității Cibernetice prin scrisoarea nr. 06/1-679 din 13.07.2018.
Prin demersul nr. 11/21 din 02 octombrie 2018, „RADIO HIT” SRL solicită Consiliului
Coordonator al Audiovizualului rectificarea pct. 1 al Deciziei nr. 21/141 din 01.08.2018 și a Anexei la
Licența de emisie seria AC nr. 000752 din 12.09.2014, prin excluderea mențiunilor referitoare la
înălțimea efectivă a antenei și coordonatele geografice.
În această ordine de idei, Direcția licențiere și autorizare propune de a modifica în parte Decizia
CCA nr. 21/141 din 01 august 2018 – Cu privire la reperfectarea condițiilor la licența de emisie pentru
postul de radio „HIT FM” după cum urmează:
- Partea de constatare va avea următorul conținut: – „În temeiul Avizului Ministerului Economiei
și Infrastructurii nr. 09-8538 din 15.08.2018, „RADIO HIT” SRL, fondatoarea postului de radio „HIT
FM”, a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului reperfectarea Condițiilor la Licența de
emisie seria AC nr. 000752 din 12.09.2014, prin modificarea parametrilor tehnici ai stației de
radiodifuziune pe frecvența 101,7 MHz – Chișinău, care va putea funcționa cu următorii parametri
tehnici: Localitatea – Chișinău, frecvența 101,7 MHz, P.A.R. maximă – 27,0 dBW”.
- Pct. 1 din decizie va avea următorul conținut: – „A admite cererea de reperfectare (cu eliberarea
unor formulare noi) a Condițiilor la Licența de emisie seria AC nr. 000752 din 12.09.2014, eliberate
„RADIO HIT” SRL pentru postul de radio „HIT FM”, prin modificarea parametrilor tehnici ai stației
de radiodifuziune pe frecvența 101,7 MHz – Chișinău, care va putea funcționa cu următorii parametri
tehnici: Localitatea – Chișinău, frecvența 101,7 MHz, P.A.R. maximă – 27,0 dBW”.
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului
CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, și ale
Deciziei CCA nr. 127 din 26.12.2007, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A modifica Decizia CCA nr. 21/141 din 01 august 2018 – Cu privire la reperfectarea condițiilor
la licența de emisie pentru postul de radio „HIT FM” (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, O.
BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC, C. DUCA
și O. GUȚUȚUI), după cum urmează:
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- Partea de constatare va avea următorul conținut: – „În temeiul Avizului Ministerului Economiei
și Infrastructurii nr. 09-8538 din 15.08.2018, „RADIO HIT” SRL, fondatoarea postului de radio „HIT
FM”, a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului reperfectarea Condițiilor la Licența de
emisie seria AC nr. 000752 din 12.09.2014, prin modificarea parametrilor tehnici ai stației de
radiodifuziune pe frecvența 101,7 MHz – Chișinău, care va putea funcționa cu următorii parametri
tehnici: Localitatea – Chișinău, frecvența 101,7 MHz, P.A.R. maximă – 27,0 dBW”.
- Pct. 1 va avea următorul conținut: – „A admite cererea de reperfectare (cu eliberarea unor
formulare noi) a Condițiilor la Licența de emisie seria AC nr. 000752 din 12.09.2014, eliberate „RADIO
HIT” SRL pentru postul de radio „HIT FM”, prin modificarea parametrilor tehnici ai stației de
radiodifuziune pe frecvența 101,7 MHz – Chișinău, care va putea funcționa cu următorii parametri
tehnici: Localitatea – Chișinău, frecvența 101,7 MHz, P.A.R. maximă – 27,0 dBW ”.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a
Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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